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NÖDINGE. Den 15 juni 
sommarstänger polis-
stationen i Alafors.

Den 1 september 
beräknas ett nytt polis-
kontor öppnas på Ale 
Torg.

– Detta är en mycket 
bra lösning. Vi gör detta 
för att få ut fler poliser 
i yttre tjänst, säger 
närpolischef Håkan 
Frank.

Veckan innan midsommar 
stänger polisstationen i Ala-
fors för gott. Att det dröjer till 
den 1 september innan kon-
toret i Nödinge kan öppna 
beror på att lokalen (Alebyg-
gens före detta kontor) be-
höver renoveras och byggas 
om.

– I samband med öppnan-
det kommer vi att arrange-
ra någon form av ceremoni. 
Vi kommer att dela lokaler 
med Ale kommun, vilket jag 
ser som mycket positivt, säger 
Håkan Frank och fortsätter:

– I framtidsfrågorna som 
rikspolischefen lägger fram 
talas det om en ökad samver-
kan med kommunerna. Det 
har vi redan med Ale kommun 
och med den här samlokali-
seringen förstärks samarbe-
tet ytterligare. Vi får en ökad 
kontakt och kännedom om 
våra respektive verksamhe-
ter och kan därigenom kom-
plettera varandra på ett väl-
digt bra sätt i frågor som rör 
olika individer eller specifika 
problem.

Poliskontor finns i Stock-
holmsområdet, men den 
verksamhet som bedrivs där 
blir inte att jämföra med upp-
lägget för Ale.

– Nej, det här är en unik 
modell som är särskilt anpas-
sad för Ale. Aleborna ska ha 
tillgång till hela närpolisom-
rådets resurser, vilket innebär 
cirka 40 poliser, men konto-
ret blir en extra service för 
invånarna. Totalt sett är ut-
ryckningsberedskapen i Ale 
kommun väldigt god, med 
tanke på den närhet som finns 

till Göteborg, säger Håkan 
Frank.

Stängningen av polissta-
tionen i Alafors och omlo-
kaliseringen till Ale Torg 
ska därför inte ses som en 
försämrad service?
– Nej, vi gör detta för att få 
en effektivare och ännu bättre 
verksamhet i området. På det 
här sättet får vi ut poliserna 
i samhället och koncentrerar 
all utredningsverksamhet till 
stationen i Angered. Att kon-
toret blir beläget på Ale Torg 
känns helt naturligt. Jag har 
länge ansett att stationen i 
Alafors varit felplacerad efter-
som vi ska finnas där folket är, 
säger Håkan Frank.

Vad blir det för öppet-
tider för det nya kontoret 
och vilka poliser kommer 
att arbeta där?
– Öppettiderna är inte helt och 
hållet fastställda ännu, men 
det blir dagtid och förhopp-
ningsvis ska kontoret kunna 
hålla öppet varje vardag. De 

poliser som tidigare hade Ala-
fors som bas kommer nu att 
få Nödinge som bas, men än 
en gång vill jag betona nyttan 
av att ha en flexibel organisa-
tion. Totalt rör det sig om 20 
poliser i Ale/Angered som ar-
betar i yttre tjänst med spa-
ningsverksamhet och ord-
ningspolistjänst, plus utryck-
ningsverksamhet som utgår 
från Kortedala, säger Håkan 
Frank och tillägger:

– En civilanställd kommer 
dock alltid att bemanna kon-
toret på Ale Torg, för att ta 
upp anmälningar, ta emot 

tips och så vidare. Idag är det 
dock väldigt få anmälningar 
som måste skrivas direkt av 
en polis. Flertalet anmälning-
ar, så som skadegörelse, bort-
tappat gods med mera, görs 
via telefon numera alternativt 
Internetanmälan.

Alekuriren ber att få åter-
komma med mer detaljer om 
den förändrade polisverksam-
heten i Ale efter sommaren.

Närpolischef i Angered/Ale, Håkan Frank. 

HOS POLISEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Polisen omlokaliseras till Ale Torg
– Nya kontoret beräknas öppna i september

DTorsdag 24 maj

Hotade med kniv
En yngre kvinna på ett skyd-
dat boende i Alafors slår mål-
sägande och hotar sedan ved-
erbörande med kniv. Kvinnan 
gör sig också skyldig till ska-
degörelse när hon slår sönder 
inventarier. Kvinnan grips, 
anhålls men släpps senare. Hon 
är nu överförd till ett annat 
boende.

Fredag 25 maj

Brand i Bohus
Ett fall av allmänfarlig vårds-
löshet anmäls i Bohus. En 
person har glömt att stänga av 
spisen varpå det börjar brinna. 
Räddningstjänsten rycker ut 
för att släcka elden i lägen-
heten.

Två fall av drograttfylla rap-
porteras på E45, i Surte och i 
Bohus.

Inbrott på Aroseniussko-
lan i Älvängen. Gärningsmän-
nen krossar en ruta och tillgri-
per en dator.

Lördag 26 maj

Inbrott i hotellrum
Inbrott i ett hotellrum på Surte 
Hotel. Parfym och kläder till-
grips från en av hotelgästerna.

Söndag 27 maj

Misshandel
En 25-årig man utsätts för 
misshandel i Älvängen klockan 
halv tre på morgonen. Mål-
sägande får ta emot sparkar 
och slag. Den skadade förs till 
Kungälvs sjukhus med ambu-
lans. Vittne finns till händelsen.

Vid tre-tiden sker ytterli-
gare en misshandel i Älvängen, 
den här gången på Göteborgs-
vägen.

Stöld av växter från en grav 
på Skepplanda kyrkogård.

Måndag 28 maj

Skadegörelse
Någon roar sig med att sparka 
sönder ett staket i Alafors. 
Ärendet rubriceras som skade-
görelse.

Två busskurar, i Skepplanda 
och i Nödinge, vandaliseras.

Inbrott i ett hus som är 
under byggnation på Backavä-
gen i Nödinge. Parkett för ett 
stort värde tillgrips.

Smitning från en bensin-
nota rapporteras från Statoil i 
Älvängen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/5 – 31/5: 52. Av 
dessa är åtta bilinbrott och sex 
skadegörelse..

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
bevakningsföretag har 
etablerat sig i kommu-
nen.

Den första ronde-
ringen äger rum i 
Älvängen nu till helgen. 

– Vi har redan tecknat 
avtal med ett 30-tal 
kunder, säger Christof-
fer Larsson, ägare till 
Prefekt.
Prefekt har funnits på mark-
naden sedan 1999. Ett ägar-
byte skedde 2002, det var då 
Christoffer Larsson tog över 
rörelsen. Företaget är verk-
samma på flera håll i Västs-
verige, bland annat i Trollhät-
tan och Göteborg. Deras kon-
cept skiljer sig en aning från 
övriga aktörer som finns inom 
branschen.

– Vi har en närvarobevak-
ning som är lite unik. Under 

en nattlig rondering säger vi 
inte att vi ska besöka en viss 
plats eller ett företag en eller 
två gånger. Vi har istället en 
bil, i det här fallet Älvängen, 
som ska göra så många ore-
gelbundna bevakningar som 
är möjligt under arbetspasset. 
Det kan bli fem och upp mot 
tio gånger på en natt, säger 
Christoffer Larsson.

Att Christoffer valde att 
etablera sin verksamhet i 
Älvängen har sina skäl. Han 
har bott 16 år på orten och 
känner således till trakten 
mycket väl.

– Jag har släkt och vänner 
som bor här. Jag vet att det 
varit en del problem på senare 
tid med skadegörelse och in-
brott, men förhoppningsvis 
kan vi bidra till att förbättra 
situationen. Vi har ett kon-
cept som vi har lyckats utveck-

la under årens lopp och som 
både kunder och försäkrings-
bolag stödjer, säger Christof-
fer Larsson.

Utställning
Prefekts kontor inryms i 
grannlokalen till Auktions & 
Fastighetsbyrån. Här håller 
man på att bygga upp en ut-
ställning för larm, brandsä-
kerhet med mera.

– Att förebygga brott och 
bränder är vår grej, inte bara 
att ta fast busar på nätterna 
som en del tror. När en kund 
köper en tjänst av oss så inne-
bär det att vi ska förebygga 
brand och vattenskador, men 
vi koncentrerar oss också på 
energibesparande åtgärder, 
säger Gert Nilsson som har 
30 års erfarenhet i yrket.

Ni har något av ett ame-
rikanskt stuk på er bevak-

ningsbil, är det en medve-
ten strategi för att väcka 
uppmärksamhet?

– Det har bara blivit så och 
det är bra att vi syns. I Dals-
land var det en person som 
undrade om de hade fått en 
ny sheriff till stan, skrattar 
Gert Nilsson.

Prefekts rondering i 
Älvängen ska följas av bevak-

ning på fler orter i Ale är det 
tänkt.

– Nästa steg är att få en bil 
att rulla i Nödinge och Nol. Vi 
hoppas kunna komma igång 
där i slutet av månaden, avslu-
tar Christoffer Larsson.

JONAS ANDERSSON

Nytt bevakningsföretag i Älvängen
– Amerikansk framtoning väcker uppmärksamhet

Christoffer Larsson och Gert Nilsson på bevakningsföretaget 
Prefekt, som har etablerat sig i före detta Godset Keramiks 
lokaler i Älvängen.

Vänsterpartiets för-
slag att avkriminali-
sera bruket av narko-

tika är ett hån mot de män-
niskor som befinner sig i ett 
missbruk.

Polisens och socialtjäns-
tens möjligheter att ingripa 
mot narkotikahandeln, oav-
sett hur stor mängd narkoti-
ka den misstänkte bär på sig, 
är oerhört viktigt inslag när 
det gäller att minska sprid-
ningen av narkotika. Detta 
vill Vänsterpartiet begrän-
sa genom att göra det lag-
ligt att bära med sig narko-
tika för eget bruk. Vänster-
partiets Alice Åströms re-
sonemang om att det är just 
polisens möjlighet att ingri-

pa som leder till narkotika-
missbruk är en rent absurd 
tanke. Det resonemanget är 
vanligt där omgivningen för-
svarar och döljer missbru-
ket det vill säga ett så kallat 
medberoende. 

Förslaget är ett hårt slag 
mot alla som kämpar mot 
narkotikamissbruket och 
dess konsekvenser. Signaler-
na som sänds till våra ung-
domar blir att lite missbruk 
är inte så farligt! Det här är 
ett vänsterförslag som går i 
riktning mot en legalisering 
av narkotika och som med 
tydlighet visar att Vänster-
partiet har gett upp kampen 
mot att bekämpa narkotikan. 

Vi moderater står för en 
nolltolerans mot narkotika 
och det främ-
sta syftet med 
detta är att 
stoppa nyrek-
ryteringen av 
unga missbru-
kare samt att 
så tidigt som 
möjligt kunna 
upptäcka dem 
som inlett 
ett missbruk. 
Nolltolerans 
är också ett viktigt inslag i 
rehabiliteringen av männis-
kor som fastnat i ett miss-
bruk. Alla verksamheter som 
arbetar med behandling av 
missbrukare förlorar ett av 

sina viktigaste instrument. 
Ett liv utan narkotika är för-

utsätt-
ningen 
för en 
lyckad 
behand-
ling. 
Det 
skapar 
möj-
lighe-
ter för 
männis-
kor att 

åter kunna ta kontroll över 
sin vardag och inte hamna i 
en tröstlös situation där nar-
kotikamissbruket helt styr 
livet. 

Vi moderater kommer 
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att männis-
kor ska få hjälp med att sluta 
med sitt missbruk. 

Det är därför glädjan-
de att Alliansregeringens in-
satser mot missbruk av nar-
kotika och alkohol ska öka 
till närmare 260 miljoner 
kronor per år mellan 2008 
och 2010.

Mikael Cederbratt
Riksdagsledamot (m)

Poliskommissarie

Legalt att knarka eller nolltolerans

>>Vi moderater kommer 
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att män-
niskor ska få hjälp med 
att sluta med sitt miss-

bruk. <<

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


